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 Olá!!!! Seja bem vinda(o) a Associação de Apoio a Crianças
e Idosos - AACI, você está recebendo nosso Manual de
Conduta e ética! 

 O objetivo deste documento é descrever e formalizar as
normas e os princípios éticos e comportamentais esperados
pela AACI, que devem nortear o relacionamento e a conduta
institucional entre seus colaboradores, associados e parceiros,
durante o exercício de suas atividades diárias. 

 Visa contribuir e desenvolver um comportamento
transparente que proporcione bem-estar e melhores
condições de trabalho a todos, administrando conflitos de
interesses nos seus relacionamentos internos e externos. Estas
orientações são complementadas, quando necessárias, por
políticas adicionais e outros documentos que têm como
objetivo facilitar o acesso das informações mais detalhadas.
 

 É de responsabilidade de cada colaborador o conhecimento
e aplicação de todas as normas e deveres contidas neste
Manual, que não esgota todas as situações desafiadoras
possíveis no nosso cotidiano, por isto, quando em dúvida,
deve buscar orientação com seu gestor, ou através do e-mail:
aaci-@hotmail.com

 Boa leitura!

 Att,
 A direção

3



 A AACI- Associação de Apoio a Crianças e Idosos é uma
organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada
em 2010, com a missão de melhorar a qualidade de vida das
crianças, idosos e suas famílias, reduzindo as condições de
risco, através da oferta de serviços que visem o
enfrentamento da vulnerabilidade social e fortalecimento dos
vínculos familiares, incentivando a socialização e a
convivência comunitária.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Apadrinhamento Afetivo 

 Desde 2015 a AACI oferece o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, atendendo crianças, adolescentes
e idosos em dois horários: manhã e tarde. Os recursos
necessários para o desenvolvimento do trabalho são
provenientes de doações da comunidade. Podem participar:
crianças e adolescentes de 04 a 14 anos, adolescentes de 14 a
17 anos e idosos acima de 60 anos. Em 2022 foi criado o
Grupo de Mulheres, com faixa etária a partir dos 18 anos.

 O Programa de Apadrinhamento Afetivo é voltado para
crianças e adolescentes em situação de abrigamento com
situação jurídica definida (destituição de poder familiar) ou
após seis meses sem possibilidade de reinserção familiar.
Sendo público prioritário do Programa, crianças com
deficiência a partir dos 4 anos de idade e crianças sem
deficiência a partir dos 07 anos de idade.
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Espaço de Cuidados para Pessoa Idosa 

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos 

Casa de Passagem para Homens e Mulheres

 É um equipamento público de Direitos Humanos, destinado
a ofertar atendimento especializado às famílias com pessoas
idosas que apresentem grau de dependência I e II que
tiverem indicativos de violação de direitos. A proposta deste
espaço parte da concepção de uma forma de atendimento e
acolhimento humanizado a este grupo, promovendo convivên-
cia familiar e comunitária, fortalecendo sua identidade,
potencialidades e vínculos. A ideia é trabalhar o papel
protetivo não somente da família, mas como de cada sujeito
envolvido no cuidado à pessoa idosa. 

 É um equipamento público destinado a ofertar serviço de
acolhimento institucional, com capacidade de atendimento
para 30 pessoas adultas, acima de 18 anos, do sexo feminino
e masculino, que estejam com os vinculos familiares rompidos
ou fragilizados, que se encontram em situação de rua, com
possibilidade de acolhimento na Zona Norte de Juiz de Fora. 
 O objetivo principal é garantir a proteção integral dos
usuários, contribuindo para restaurar e preservar a
integridade, autonomia e protagonismo da população em
situação de rua, podendo auxiliar no processo de saída das
ruas.

 É um abrigo emergencial que funciona na região central da
cidade, criado pela Prefeitura de Juiz de Fora e administrado
pela AACI. Com a intensidade do frio no Outono e Inverno,
tem como objetivo principal acolher a população em situação 

5



Visão: 

Missão: 

Valores:

 Ampliar o número de usuários atendidos pelo serviço,
garantir que eles tenham acesso às mesmas oportunidades e
direitos legalmente constituídos, reduzindo assim o número de
desigualdades sociais.

 Proteção social básica à crianças, idosos e suas famílias,
através da oferta de serviços que visem o enfrentamento da
vulnerabilidade social e fortalecimento dos vínculos
familiares, incentivando a socialização e a convivência
comunitária

 Amor ao próximo;
 Dedicação;
 Ética;
 Respeito;
 Responsabilidade;
 União.

de rua em vulnerabilidade social na cidade. São oferecidos:
pernoite; jantar; café da manhã; acomodação para animais
de estimação e alocação de pertences e carrinhos de mão.

 A fim de construir uma cultura de integração e inclusão
social, superando conflitos e priorizando o bem estar, segue o
resumo dos princípios que norteiam nossas atividades:
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Alinhar-se a missão, visão e valores que definem a
identidade da AACI, com foco no desenvolvimento efetivo
dos objetivos sociais da Instituição e agir com
transparência, demonstrando bons valores e princípios
éticos;

Desempenhar funções com comprometimento,
responsabilidade, atenção, ética e honestidade,
trabalhando com organização e planejamento;

Observar e seguir as políticas e regulamentos internos,
assim como a legislação aplicável;

Manter um ambiente saudável em todos os espaços de
trabalho, privilegiando o diálogo e a cordialidade;

Respeitar os direitos humanos, a diversidade e o meio
ambiente;

Contribuir e zelar pela imagem institucional e reputação
da AACI;

Manter a higiene e organizar o seu ambiente de
trabalho, evitando situações constrangedoras e
incomodas dentro da sala de trabalho, como o uso de
perfumes fortes.

Respeitar as regras de confidencialidade e sigilo das
informações, mesmo após seu desligamento;

Ser flexível para adequar-se às demandas da empresa;

Reportar problemas ao superior, sem escondê-los ou omi-
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Respeitar a rotina de horários o código de vestimenta;

Adotar comportamentos abusivos que desrespeitem a
dignidade, integridade física ou psíquica dos colegas, ou
cause constrangimento e assédio.

Tratar de maneira preconceituosa ou discriminatória
outro colaborador em função da religião, credo,
orientação sexual, ideologia política, origem, entre outros.

Utilizar o cargo ou os projetos internos para obter
favorecimento próprio ou para terceiros;

Usar os bens e recursos tecnológicos da AACI em
atividades não relacionadas ao seu trabalho (isso inclui:
telefones, e-mails, sites, mídias sociais, notebooks,
computadores, sistemas, entre outros);

Publicar ou compartilhar nas redes conteúdos
inapropriados, antiéticos, ilegais, discriminatórios,
difamatórios, que atentem contra a dignidade humana
ou que afetem a imagem da nossa Instituição.

     ti-los;

 Não devemos:

As marcações de ponto devem ser rigorosamente
observadas. É responsabilidade do funcionário marcar o
ponto no início e no término da jornada, bem como nos
intervalos. Após marcar o ponto para início das
atividades o funcionário deverá dirigir-se ao seu posto de 
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Ao chegar na empresa o funcionário deverá guardar seus
objetos pessoais;

Atestados deverão ser entregues no prazo de 48 horas;

Não será permitido o uso de alimentos sobre as mesas de
trabalho, o que inclui copos com água, café ou suco, latas
de refrigerantes e outros;

É permitido o uso de garrafas com água desde que essas
possuam mecanismos que evitem o derramamento em
caso de quedas;

Evite conversas desnecessárias com os colegas durante o
expediente de trabalho.

      trabalho;

É preferencial o uso de calça comprida ou saia com
altura até os joelhos;

É proibido o uso de short, saia e vestidos com
comprimento acima dos joelhos e o uso de blusas com
decotes acentuados e blusas modelo cropped.

 Os recursos computacionais (computadores, celulares, e-
mails, acesso a Internet e softwares de comunicação)
pertencem à Instituição e são disponibilizados para fins
estritamente profissionais. Durante o expediente, mesmo que 
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Acessar websites de conteúdo impróprio como, por
exemplo, jogos online e pornográfico;

Transmitir mensagens ou arquivos que contenham
posicionamentos polítco-partidários, correntes,
intolerância social, racial ou religiosa, pornografia ou
conteúdos caluniosos, difamatórios e/ou injuriosos;

Utilizar programas não autorizados e/ou softwares
piratas.

realizados com recursos próprios, são vedadas as seguintes
práticas:

 Os equipamentos eletrônicos de uso corporativo poderão ser
inspecionados e bloqueados a qualquer tempo, com o
monitoramento de todas as pastas e arquivos contidos no
computador de sua utilização, bem como e-mails, telefones e
celulares corporativos. Esta prática não se caracteriza
violação de direitos, uma vez que os equipamentos pertencem
a Instituição e deverão ser usados de forma profissional. 

 Devemos zelar pela integridade do patrimônio e demais
bens da empresa, como instalações, ativos financeiros e
equipamentos, utilizando-os unicamente para suas
finalidades e no desenvolvimento das atividades profissionais.
Também devemos primar pela utilização consciente dos
recursos disponíveis, sejam eles mobiliários, equipamentos de
informática, materiais de escritório em geral assim como
descartáveis, produtos de limpeza, equipamentos de proteção 
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individual (EPIs), doações, alimentos, água e energia elétrica.
 Dessa forma, os colaboradores são responsáveis por
proteger os bens da Instituição de desperdício, perda, danos,
mau uso, furto ou abuso. A utilização para fins pessoais pode
resultar em penalidades administrativas e legais. O
transporte e armazenamento de bens da AACI fora das
instalações também não são permitidos, salvo com
autorização do superior imediato.

 O conflito de interesses acontece sempre que os interesses
pessoais de seus colaboradores, gestores, de grupos ou de
terceiros se opõem aos princípios da AACI e podem gerar,
por consequência, prejuízo de qualquer natureza para a
Instituição. 

 A contratação remunerada de familiares diretos e indiretos
de qualquer grau de parentesco dos colaboradores não é
permitida. A fim de minimizar problemas, relacionamentos
afetivos que ocorram entre nossos profissionais devem ser
comunicados ao gestor imediato para análise, sendo vedada
a relação de subordinação entre os colaboradores envolvidos.

 Os colaboradores devem evitar situações que configurem
qualquer tipo de favorecimento no exercício de suas funções,
o recebimento ou a oferta de presentes, brindes e convites  
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O recebimento de brindes é permitido desde que tenha o
caráter de marketing institucional e deverá ser
generalizado ou sorteado (não destinado exclusivamente
a um colaborador). Já o recebimento de presentes deverá
ser objeto de consulta aos gestores, principalmente os
que embutem uma expectativa de retorno. Caso a
devolução não possa ser realizada, implique despesas ou
cause constrangimento, devem ser encaminhados para
doação.

Convites para eventos de entretenimento poderão ser
aceitos pelos colaboradores, após consulta à gestão.

Não é permitido aceitar gratificação, pagamentos em
dinheiro, empréstimos (de bens ou valores), favores ou
benesses oferecidos por fornecedores, parceiros,
financiadores ou doadores. 

Somente pessoas previamente autorizadas pela
Instituição podem realizar ofertas de presentes e doações.

Os convites para participar dos eventos institucionais
realizados pela AACI serão concedidos a empresas e
pessoas que sejam relevantes ao tema trabalhado. Se o
intuito for fortalecer parcerias, não pode haver qualquer
expectativa de retribuição.

para eventos de entretenimento podem gerar conflito de
interesses, desta forma, os seguintes direcionamentos devem
ser seguidos: 
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Não é permitida a realização de atividades paralelas
durante o expediente ou nas dependências da AACI.
Nossos materiais de trabalho são destinados
exclusivamente para atividades profissionais relacionadas
à Instituição.

Convites para assumir papéis de destaque em outras
entidades sem fins lucrativos, bem como em qualquer
empresa, devem ser comunicados e autorizados pela
gestão e diretoria.

É necessário comunicar à gestão casos que tenham
conflitos de interesses, especialmente aqueles derivados
de relacionamento com outras entidades sem fins
lucrativos ou empresas.

Convites para ministrar cursos, palestras, redigir textos ou
atividades equivalentes como representante da AACI,
devem passar pela autorização da gestão e ser realizado
de forma voluntária.

 Atividades paralelas são aquelas que os colaboradores
realizam fora da jornada de trabalho, recebendo ou não
remuneração. Isto é permitido, desde que não impacte o
desempenho individual ou afete a imagem da Instituição. 

 Seguem as normas a serem seguidas:
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Nenhum funcionário tem permissão para falar com a
imprensa sobre a AACI, sem prévia autorização;

Não é permitido criar páginas, perfis ou grupos, imagens,
vídeos ou informações utilizando o nome da AACI;

Todo funcionário deve zelar pela reputação e pela boa 

 A divulgação de informações e notícias em que se exponham
nome e imagem da AACI, devem ser realizadas somente por
meio da área de Comunicação ou por colaboradores
autorizados. A divulgação de fotos e vídeos relacionados à
Instituição nas mídias sociais (Instagram,Facebook, Twitter,
Linkedin, YouTube, entre outras) somente será permitida no
nosso site e nas mídias sociais oficiais.
 Em relação às informações internas e confidenciais, essas
não poderão, em hipótese alguma, serem exibidas nos meios
acima mencionados. Assim como deve-se evitar, inclusive em
redes sociais e conversas particulares, opiniões que resultem
em dano à imagem da Instituição. Ou seja, é fundamental
agir com responsabilidade e ter segurança com o que é
publicado nas redes.
  A propriedade intelectual sobre as marcas, logotipos e
website pertencem única e exclusivamente à AACI, bem como
os softwares, sistemas, aplicativos, documentos e planos
desenvolvidos. Sendo assim, todos os arquivos, registros e
relatórios criados ou adquiridos durante o trabalho são
propriedade da AACI, mesmo após o desligamento do
colaborador.

 Destacam-se as normas: 
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Não é permitido acessar as redes sociais durante o
horário de trabalho. Em casos excepcionais, informe a
coordenadora.

     imagem da empresa;

 “Muitas vezes seu comportamento ou comentário, fora do
ambiente de trabalho, podem ser mal interpretados e

associados com o da empresa, por isso aja com bom senso.”

 Estas normas e protocolos são voltados à preservação da
saúde, integridade física e mental dos colaboradores e
demais partes interessadas, assim como elenca todos os
procedimentos destinados a proporcionar condições seguras
de trabalho. 
 Cada colaborador deve contribuir para que não ocorram
acidentes ou quaisquer lesões relacionadas ao trabalho,
usando os EPIs quando necessário. Assim como a gestão tem
papel fiscalizador em relação a segurança do trabalho. 
 Todos os colaboradores, atendidos, contribuintes, parceiros,
entre outros que se relacionam com a AACI, devem ser
tratados com respeito e equidade. Em situações de desvio de
conduta (intencional ou não), será analisado cada caso de
forma justa e transparente, e aplicando, se necessário,
medidas disciplinares, corretivas e até ruptura contratual.
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Relatar à gestão todos os acidentes e os incidentes de
trabalho que ocorram nas dependências da AACI ou a
seu serviço, com colaboradores, terceirizados, parceiros ou
prestadores de serviços; 

Preservar a limpeza, organização e segurança nos locais
de trabalho, usando os EPIs sempre que necessário; 

Informar à gestão sempre que houver situações de risco
no ambiente de trabalho; 

Comunicar à gestão caso estejam passando por
tratamento médico que utilize medicamentos que
interfiram no desempenho das atividades e que possam
comprometer a sua segurança ou a de seus companheiros
de trabalho.

 A gestão e coordenações devem adotar uma conduta
exemplar junto a sua equipe, viabilizando as condições
favoráveis para que sejam desenvolvidas as competências
esperadas de cada função. 

 Resumindo, são deveres dos colaboradores: 

 A contratação de terceiros, seja do setor público ou privado,
deverá obedecer a princípios rígidos de equidade e
transparência. A AACI não admite práticas ou
comportamentos antiéticos, que estejam em desacordo com
as normas internas e a legislação vigente (de integridade,
ambientais, trabalhistas, tributárias, de saúde e segurança no
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trabalho, penal e civil), sobretudo não tolera a utilização de
mão de obra infantil, trabalho escravo, análogo ao escravo
ou qualquer violação aos Direitos Humanos. 
 Em relação ao suborno, corrupção ou propina, não importa o
valor envolvido (inclui um simples presente, uma festa,
ofertas de emprego, dinheiro, bens móveis ou imóveis), é
expressamente proibido a obtenção e o oferecimento de
vantagens, sejam elas pessoais ou para a AACI, ou que
tenham intuito de exercer influência sobre qualquer órgão.
 Também não é permitido ocultar ou dissimular atos ilícitos
praticados. Dessa forma, os colaboradores não devem
dificultar investigação e fiscalização de órgãos, entidades e
agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no
âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de
fiscalização do sistema financeiro nacional.
 Caso seja identificado alguma dessas situações, intencional
ou por negligência, as possíveis consequências são: rescisão
imediata do contrato de trabalho, exclusão do associado ou
rompimento de qualquer outra relação comercial, além da
responsabilização prevista em lei. 

 As transações com governos e órgãos públicos possuem
regras legais especiais (Leis nº 9.790/1999 - Lei das OSCIPs e
12.846/13 - Lei anticorrupção) e deverão ser sempre baseadas
na transparência e integridade. A AACI repudia toda e
qualquer forma de corrupção, favorecimento, extorsão e
propina, em todos os níveis. 
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Oferecer ou pagar comissões, benefícios ou doações,
diretamente ou por meio de intermediários, às
autoridades e representações governamentais ou a
terceiros, com o objetivo de influenciar decisões
governamentais, obter vantagens ou agilizar o trâmite e
a aprovação de processos ou projetos;  

Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente,
vantagem a agente público ou a quem quer que seja, ou
à terceira pessoa a ele relacionada; 

Obter vantagem ou benefício indevido, de modo
fraudulento e sem autorização em lei no exercício de sua
função;  

Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro
da Instituição;

Realizar quaisquer ações ou omissões que constituam
prática ilegal ou de corrupção, nos termos das leis ou
regulamentos aplicáveis. 

 Nas relações com o poder público, é proibido:  

 

 Em situações que configurem conflito de interesses com
órgãos públicos, o fato deve ser imediatamente reportado à
gestão. Na dúvida, a Assessoria Jurídica da AACI deve ser
consultada, a fim de garantir que o relacionamento com
determinado órgão público ou agente público esteja em
conformidade com a legislação vigente. 
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 A AACI se compromete a criar ambiente acolhedor e de
diálogo no qual todos se sintam incluídos, com a promoção
de locais de trabalho saudáveis, seguros, inclusivos e livres de
discriminação e assédios praticados física ou verbalmente,
assegurando que cada um desenvolva seu potencial
independentemente de suas diferenças culturais, ideológicas,
de opiniões, deficiências, gênero, cor, etnia, nacionalidade,
origem social, raça convicções políticas, crenças religiosas,
geração, estado civil, condição de sindicalização, classe social,
orientação sexual, grau de escolaridade ou qualquer outro
status protegido pela lei aplicável. 
 Na relação de trabalho, o assédio moral se caracteriza pela
exposição das pessoas a situações humilhantes e
constrangedoras, repetitivas e prolongadas, durante a
jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Já o
assédio sexual se caracteriza pela coerção de caráter sexual
praticada por uma pessoa que é detentora de algum cargo,
informação ou influência sobre outra, e age através de
ameaça, insinuação de ameaça ou hostilidade, dificultando
que a pessoa assediada tome decisões que estejam de
acordo com suas convicções.
 Cada colaborador deve zelar pela dignidade de seus
colegas, conferindo tratamento a todos com respeito,
integridade e profissionalismo. Já os líderes devem tratar a
todos os seus subordinados de forma justa e transparente,
evitando situações de constrangimento e humilhação.
Qualquer pessoa que se sinta na condição de vítima de ofen-
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Respeitar sempre a diferença de opinião e a diversidade;

Evitar apelidos ou termos difamatórios;

Ser gentil ao solicitar ajuda ou cobrar alguma tarefa de
um colega;

Procurar imediatamente a gestão, em caso de conflitos
pessoais.

Falar com eficiência, profissionalismo e respeito;

Informar com clareza as informações a respeito da
Instituição;

Respeitar a decisão em fazer ou não a doação;

Respeitar os protocolos exigidos para efetuar a cobrança;

Não fazer comentários ofensivos ou debochados.

.sas à dignidade ou assédio sexual deve formalizar sua
queixa, com garantia de absoluto sigilo na investigação e
tratativa da situação. Procure orientações com seu superior
imediato em caso de dúvidas.
 Trabalhar em conjunto, ser ético, respeitoso, gentil, atender
às necessidades da empresa de forma profissional, buscando
resultados positivos, são posturas esperadas dos funcionários
que fazem parte da nossa equipe.

 Nossos deveres com os colegas de trabalho são:

 Em relação aos nossos doadores:
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 É proibido o consumo, porte ou a comercialização de
bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, uso impróprio de
medicamentos prescritos e outras substâncias controladas
durante a jornada de trabalho, uma vez que apresentam
risco de segurança tanto para o usuário quanto para os
demais. O consumo de bebidas alcoólicas é permitido em
reuniões e eventos, desde que autorizados pela gestão e seu
consumo deve ser feito de forma social, responsável e
moderada. Da mesma forma, não é permitido o porte de
armas na Instituição, exceto nos casos legalmente permitidos
e do conhecimento da gestão. 
 Quem não respeitar estas orientações estará sujeito às
penalidades cabíveis (advertência verbal ou escrita,
suspensão ou demissão, conforme previsto na legislação),
adoção das medidas judiciais, além da comunicação às
autoridades policiais competentes.

Avaliar continuamente este Manual, atualizando-o
sempre que necessário; 

 A Comissão de Ética é responsável pela proposição de ações
relacionadas à disseminação e cumprimento do Código de
Conduta e Ética, de modo a assegurar sua eficácia e
efetividade. É formada por profissionais indicados pela
gestão e tem as seguintes responsabilidades:
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Deliberar sobre dúvidas de interpretações do Manual;
Julgar situações de violações ao Manual; 
Promover ações para disseminar os mais elevados
padrões éticos de conduta.

  O objetivo deste Manual é ajustar as diretrizes, premissas e
conduta ética valorizadas pela Instituição e qualquer
descumprimento por parte dos colaboradores, parceiros e
fornecedores implicará penalidades e medidas disciplinares,
independentemente do nível hierárquico, de acordo com a
gravidade do fato, podendo ser aplicada advertência,
suspensão e rescisão contratual ou comercial, assim como
outras medidas legais cabíveis.
 As medidas disciplinares serão aplicadas de maneira
progressiva, conforme a gravidade da ocorrência. Será
emitida advertência formal para ofensas menos
significativas, cometidas pela primeira vez, aumentando a
gravidade da medida disciplinar em caso de reincidência,
impacto e dano causado à AACI. As violações consideradas
graves, nos casos relacionados aos colaboradores, podem
resultar na rescisão do contrato de trabalho com ou sem
justa causa, de acordo com a legislação aplicável. Já nas
relações comerciais, além das penalidades contratualmente
previstas, a infração ao Manual de Conduta e Ética pode
gerar a rescisão unilateral do contrato. 
 O colaborador acusado de violação ao Manual contará com
uma observação em seu prontuário funcional sobre a decisão
final de apuração e cópia de qualquer penalidade aplicada 
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formalmente pela Instituição, resguardados os princípios
fundamentais de sigilo e confidencialidade. 
 As denúncias e manifestações a respeito de violações ao
Manual de Conduta e Ética, devem ser direcionadas ao
superior hierárquico imediato ou diretamente a qualquer
membro da Comissão Interna. O relato confidencial será
garantido, e deve haver cuidado na apresentação dos fatos,
com apresentação de documentos que comprovem as
alegações, quando viável. Os relatos devem ser fornecidos da
forma mais completa possível, a fim de viabilizar eventual
processo de investigação pela AACI. 

 Todos os colaboradores e partes interessadas,
independentemente do seu vínculo ou função devem receber
uma cópia do Manual, tomar conhecimento de seu teor,
difundir o seu conteúdo, denunciar qualquer ato identificado
e assinar a Declaração de Reconhecimento e Compromisso
(conforme modelo anexo), que será arquivada na pasta
funcional do colaborador e renovada anualmente. 
 Todos os colaboradores da Instituição deverão
obrigatoriamente participar dos treinamentos e capacitações
sobre o conteúdo do Manual. Eventuais ausências e a não
assinatura da Declaração de Reconhecimento e Compromisso
não isentam o colaborador de obedecer às disposições deste
documento. O presente Manual de Conduta e Ética entrará
em vigor a partir da data de sua publicação no site
institucional (www.aaci.org.br/) e tem validade por prazo
indeterminado. 
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Eu, (nome completo escrito de forma legível), declaro que
recebi o Manual de Conduta e Ética da AACI e estou ciente
de todo o conteúdo e de sua importância para o exercício de
todas as atividades na Instituição. Afirmo ter conhecimento
do dever de identificar, prevenir e reportar quaisquer atos
que violem a legislação, os princípios e as políticas internas. 

A assinatura do presente Termo é manifestação de minha
livre concordância e do meu compromisso em cumpri-lo
integralmente.

, ,

(Assinatura)

(Local) (Dia) , (Ano) .(Mês)
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